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Proiect de 50 de milioane de lei, implementat
de Institutul Na\ional de Criogenie V@lcea

Sâmb`t`, 30 august a.c., ora
23.50, A. Viorel, de 27 de ani, din
ora]ul B`lce]ti conducea un auto-
turism înmatriculat în str`in`-
tatea, pe DJ643 - Dicule]ti, din
direc\ia S-N. La kilometrul  61 +
100 metri, pe fondul vitezei exce-
sive ]i a consumului de b`uturi
alcoolice, l-a accidentat mortal pe
S. Viorel, de 24 de ani, din co-
muna Dicule]ti, care s-a angajat
în traversarea str`zii în zona tre-

cerii pentru pietoni.
În urma impactului, pietonul

a fost proiectat pe partea caros-
abil`, iar autovehiculul a  lovit
alte ]ase autoturisme parcate pe
partea stâng` a drumului public.
Dup` accident, conduc`torul auto
a p`r`sit locul accidentului f`r`
încuviin\area organelor de poli\ie
]i a abandonat autoturismul la
fa\a locului.

În urma verific`rilor efectu-

ate de c`tre organele de poli\ie,
conduc`torul auto a fost identifi-
cat la ora 01.20, ocazie cu care a
fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultând o alcoolemie de 0,23
mg/l.

Victima a decedat, ulterior la
fa\a locului. Cercet`rile sunt con-
tinuate sub aspectul comiterii
infrac\iunii de ucidere din culp`
]i p`r`sirea locului accidentului.

Beat la volan, a omorât 
un biet pieton ]i-a lovit 6 ma]ini

Institutul Na\ional de Cri-
ogenie din Râmnicu Vâlcea a
semnat un proiect european în
valoare de 50 de milioane de
lei pentru dezvoltarea unor
noi laboratoare dotate cu echi-
pamente de ultim` genera\ie
existente pe pia\`, care vor
permite abordarea de noi so-
lu\ii privind tehnologiile la
temperaturi joase pentru apli-
ca\ii energetice.

Proiectul ‘Dezvoltarea in-
frastructurii CD a ICSI prin
crearea unui laborator de tem-
peraturi sc`zute pentru apli-
ca\ii energetice ale fluidelor

criogenice’ are dou` compo-
nente principale. Prima com-
ponent` a constat în realizarea
a patru laboratoare noi ]i mod-
erne, echipate cu echipamente
de ultima genera\ie existente
pe pia\`, care vor permite a-
bordarea de noi solu\ii privind
tehnologiile la temperaturi
joase pentru aplica\ii energe-
tice. Cea de-a doua compo-
nent` a proiectului se refer` la
extinderea instala\iei de disti-
lare criogenic`, ce presupune
achizi\ia unei noi unit`\i de
refrigerare cu o putere crescu-
t`, bazat` pe un ciclu de heliu
]i un întreg de sistem de co-

loane de distilare criogenic`
plasate într-un nou coldbox.
În cadrul proiectului au fost
achizi\ionate 12 echipamente
cu valoare mai mare de
100.000 de euro ]i au fost cre-
ate 18 noi locuri de munc`’, a
declarat directorul institutului,
prof. dr. Ioan }tef`nescu

Valoarea total` eligibil` a
proiectului este de 50 de mili-
oane de lei, din care contri-
bu\ia nerambursabil` din par-
tea Uniunii Europene de 44,2
milioane de lei, iar contribu\ia
Guvernului de 5,7 milioane de lei.

În cadrul laboratorului de
temperaturi sc`zute sunt indi-
vidualizate patru laboratoare
specifice. Primul este hala de
experiment`ri lichefiere are o
suprafa\` construit` de 437
mp. Echipamentul de baz` din
acest laborator este un centru
de lichefiere cu dou` circuite
de ie]ire, hidrogen ]i heliu, în
jurul c`ruia graviteaz` ]i alte
echipamente care vor permite
realizarea de experimente,
test`ri ]i valid`ri de tehnologii
care utilizeaz` fluidele crio-
genice. Al doilea este labora-
torul de investiga\ii micro-
structurale care va sus\ine stu-

dierea comportamentului ma-
terialelor composite la tempe-
raturi sc`zute ]i va m`sura
propriet`\ile mecanice în a-
ceast` gam` de aplica\ii. Al
treilea este laboratorul de su-
praconductibilitate, unde se
vor evalua posibilit`\ile de
dezvoltare de noi sisteme pen-
tru transportul ]i stocarea e-
nergiei electrice cu pierderi
minime. Al patrulea este labo-
ratorul pentru studiul purit`\ii
gazelor ]i m`surarea concen-
tra\iei izotopilor hidrogenului
din amestecuri izotopice la
temperatura de distilare a hi-
drogenului.
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